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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 983/2010

av 3. november 2010

om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring 
av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 
sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) 
nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 
av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende 
standarder for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i 
vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 300/2008(2) anerkjenner Kommisjonen at standardene 
for luftfartssikkerhet i tredjestater er likeverdige, forutsatt 
at kriteriene fastsatt i nevnte forordning er oppfylt.

2) Kommisjonen har kontrollert at De forente stater 
oppfyller kriteriene i del E i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 272/2009.

3) Kommisjonen bør omgående underrette vedkommende 
nasjonale myndigheter for luftfartssikkerhet dersom den 
har opplysninger om at tredjestatens sikkerhetsstandarder

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 286 av 4.11.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2012 av 30. april 2012 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 50 av 13.9.2012, s. 38.

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72.
(2) EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7.

  som har betydelig innvirkning på den generelle 
luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er 
likeverdige med de felles grunnleggende standardene for 
luftfartssikkerhet.

4) Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør 
omgående underrettes dersom Kommisjonen har pålitelige 
opplysninger om at tredjestaten har truffet tiltak for å 
gjenopprette likeverdige standarder for luftfartssikkerhet, 
herunder utjevningstiltak.

5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(3) bør derfor 
endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 endres i samsvar 
med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft 1. april 2011.

(3) EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. november 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______
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VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EU) nr. 185/2010 gjøres følgende endringer:

1) I kapittel 3 tillegg 3-B skal nytt annet og tredje ledd lyde:

	 «De forente stater

 Kommisjonen skal omgående underrette medlemsstatenes vedkommende myndigheter dersom den har opplysninger 
om at tredjestatens sikkerhetsstandarder som har betydelig innvirkning på den generelle luftfartssikkerheten i 
Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet i Unionen. 

 Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har opplysninger 
om tiltak, herunder utjevningstiltak, som bekrefter at det er gjenopprettet likeverdige relevante standarder for 
luftfartssikkerhet i tredjestaten.»

2) I kapittel 4 tillegg 4-B skal nytt annet og tredje ledd lyde:

	 «De forente stater

 Kommisjonen skal omgående underrette medlemsstatenes vedkommende myndigheter dersom den har opplysninger 
om at tredjestatens sikkerhetsstandarder som har betydelig innvirkning på den generelle luftfartssikkerheten i 
Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet i Unionen.

 Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har opplysninger 
om tiltak, herunder utjevningstiltak, som bekrefter at det er gjenopprettet likeverdige relevante standarder for 
luftfartssikkerhet i tredjestaten.»

3) I kapittel 5 tillegg 5-A skal følgende oppføring og nytt annet og tredje ledd lyde:

	 «De forente stater

 Kommisjonen skal omgående underrette medlemsstatenes vedkommende myndigheter dersom den har opplysninger 
om at tredjestatens sikkerhetsstandarder som har betydelig innvirkning på den generelle luftfartssikkerheten i 
Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet i Unionen. 

 Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal omgående underrettes dersom Kommisjonen har opplysninger 
om tiltak, herunder utjevningstiltak, som bekrefter at det er gjenopprettet likeverdige relevante standarder for 
luftfartssikkerhet i tredjestaten.»

__________________




